تاریخ دریافت1399/03/26 :
تاریخ تصویب1400/07/26 :

ص ۲8۲-۲0۰

تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی
اکالیپتوس ()Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
بر خصوصیات جوانهزنی سه گونه دارویی
 مرتضی صابری*؛ استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل .ايران.
 وحید کریمیان؛ دانش آموخته دکتري علوم مرتع ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابعطبيعی گرگان .ايران.
 مجید خزایی؛ اســتاديار پژوهشــی بخش تحقيقات جنگلها ،مراتع و آبخيزداري ،مرکز تحقيقات و آموزش کشــاورزي و
منابع طبيعی استان کهگيلويه و بويراحمد ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي ،ياسوج ،ايران.

چکیده
مرحله جوانهزنی از اساسیترین مراحل رشد گیاهان دارویی است که ممکن است بوسیله مواد شیمیایی که توسط سایر گیاهان در محییط
خاك منتشر میشود تحت تاثیر منفیی ریرار گییرد .ا یین تحیییب بیه من یور بررسیی اثیر تیلوعاتیی ندیاره انیدا هیوایی و زیرزمینیی
گونه اکاییپتوس بیر مراحیل جوانیهزنیی و رشید اویییه گیاه یهی گونیههیای  Datura stramonium L. ،Cassia angustifolia Vahl.و
 Hibiscus sabdariffa L.انجا گرفت .بدین من ور ابتدا نداره استخراج شده از اندا های هوایی و زیرزمینی گونه میککور تیییه شید و از
این نداره با افزودن تب میطر غل تهای( ۰شاهد) ۵۲ ،۲۰ ،۵۲ ،و  ۰۰۰درصد به دست تمد .سپس در رایب طرح کامال تدادفی اثر چیار
تیمار مککور و تب میطر به ننوان شاهد در چیار تکرار بر جوانهزنی بکر و رشد اوییه گیاه ههای گونههای مککور بررسی شد .نتایج نشیان
داد که در هر سه گونه مورد بررسی بین صفات اندازهگیری شده درصد جوانهزنی ،سرنت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول سارهچیه ،طیول
گیاه ه و شاخص بنیهبکر ،تفاوت معنیدار در سطح ی درصد وجیود دارد .میایهیه مییان ینهیا نشیان داد کیه افیزایظ غل یت ندیاره
تیلوعاتی اکاییپتوس بانث کاهظ جوانهزنی و رشد اوییه گیاه هها به طور معنیداری در هر سیه گونیه شید .بیشیترین درصید و سیرنت
جوانهزنی مربوط به گونه چای ترش ( ٪ ۰۰و  )۳/۲در غل ت صفر (شاهد) بدست تمد .هم نین در گونه تاتوره فیط تا غل یت  ۵۲درصید
( )٪ ۵۰شاهد جوانهزنی بودیم و در غل تهای  ۵۲ ،۲۰و  ۰۰۰درصد جوانهزنی صفر بود .با توجه به نتایج ،گیاه دارویی تیاتوره حهاسییت
بیشتری به اثر تیلوعاتی اکاییپتوس نهبت به دو گونه دی ر دارد .بطور کلی عیشنیاد میشود در منطییه میورد مطایعیه تیا حید امکیان از
کشت اکاییپتوس به ننوان بادشکن توا با گونههای دارویی ،سنای هندی ،چای ترش و تاتوره مورد استفاده ررار ن یرد.
واژگان کلیدی :جوانهزنی ،تیلوعاتی ،نداره ،اکاییپتوس ،گیاهان دارویی.

* نویهنده مهئول :شماره تماس۰0۰0۳۵۰۰۵۲0 :

Email: Mortezasaberi@uoz.ac.ir
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 .1مقدمه
اصطالح تیلوعاتی یعنی هرگونیه اثیر مهیتییم ییا غییر
مهتییم ،که توسط ی گیاه روی محدول سیایر گیاهیان
است و تیلوشیمایی ها ،مواد حاصیل از نمیل تیلوعیاتی بیه
داخل محیط طبیعی رشد گیاه مییباشیند [ .]۰۰در ایین
عدیده مویکولهای فعال بیویوژی توسط گیاهان در حیال
رشد یا بیایای تنیا تویید میشود که ممکن است بیه نوبی
خود تغییر شکل عیدا کنند و بر رشد و نمو بوتههای همان
گونیه ییا گونیههیای دی یر تیثثیر ب کارنید [ .]۳۰گیاهیان
ترکیبات شیمیایی متعددی را در طیول دوره رشید و نمیو
خود تویید میکنند .این ترکیبات یا به شکل گاز ،تبشیویی
از اندا های هوایی ,ترشحات ریشهای و ییا بیر اثیر تجزییه
بیایای گیاهی در محیط تزاد میشوند .تیلوعاتی شامل هیر
گونه اثر مضر یا مفید به صورت مهیتییم ییا غیرمهیتییم
است که توسط ی گیاه (به انضیما میکروارگانیهیمهیا)
روی گی یاهی دی ییر از طری یب تویی ید ترکیبییات ش ییمیایی
صورت میگیرد .این عدیده غایباً بانث کاهظ رشد و نمیو
در گیاهان ،به مراتب بیشتر از تن ه که از ررابت برای نور،
تب و مواد غکایی میتواند ناشیی شیود ،مییگیردد [.]۵۲
بیشترین زیهتسنجیهایی که در زمین تیلوعاتی صیورت
گرفته ،در خدوص تغییر در سرنت و یا درصد جوانهزنی و
عس از تن در ارتباط با تغییر میزان رشد گیاه ه ناشیی از
توان تیلوعاتی گیاهان میباشد [ .]7ترکیبیات تیلوعاتیی
رشد و نمو گیاهان را از طریب تداخل در فرایندهای مییم
فیزیویوژی تنها هم چون تغییر ساختار دییواره سیلویی،
نفوذعکیری و نمل غشیا ،،جلیوگیری از تیهییم سیلویی و
فعاییت برخی تنزیمها ،تعادل هورمونهای گیاهی ،جوانه-
زنی بکور یویه گیرده ،جیکب نناصیر غیکایی ،جابیهجیایی
روزنهها ،فتوسنتز ،تنفس ،سنتز عروتئینها و رن ییزههیا و
تغییر ساختمان  DNAو  RNAمختل میسازند [.]۰7
اکاییپتوس بیظ از یکدید سیال عییظ بیه اییران وارد
گردید و در جنوب کشور که محیط مناسبی برای تن بود،
کشت شد [ .]۵۳بدون تنکیه مطایعیات جیامعی در میورد
خدوصیات مختلف ایین گونیه هیا از جملیه کینظ هیای
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متیابل این گونهها با سایر گونههیا صیورت گییرد ،کشیت
گردید .از تنجایی که این گونه هیا دارای ترکیبیات ثانوییه
بوده ،ممکن است بر روی سایر گونه ها اثرات دگر تسییبی
داشته باشیند .بخیظ وسییعی از زمیینهیای زییر کشیت
اکاییپتوس کامالً بایر بوده و یا با حیدارل رسیتنییا همیراه
است .مواد سمی موجود در نداره برگ اکاییپتوس بانیث
تورف جکب مواد معدنی توسط گیاه ،تورف تیهیم سلویی
و کند شدن روند فتوسنتز و تینفس و فعاییتییای تنزیمیی
می شوند که در نیایت به کاهظ رشد گیاه منجر میشود.
این مواد هم نین در روند نمل تن یم کنندههیای رشید
سلویی مثل اکهین و جیبریی اسیید دخاییت مییکننید
[ .]۰۲یکییی از روشه یای زیهییت سیینجی کییه در سییطح
وسیعی برای مطایعه تیلوعاتی به کار مییرود تیییه ندیاره
تبی برگ ،ریشه یا سایر رهمتهای گییاه و مطایعیه تیثثیر
تنیییا بییر جوانییه زنییی بییکر و رشیید و صییفات فیزیویوژی ی
گیاه هها میباشد.
اثییرات تیلوعاتییی مییواد اسییتخراج شییده از  7گونییه
 Cenopodiaceaeروی جوانییهزنییی بییکور گونییههییای
 Enchylaena ،Maireana ،Atriplexبررسی شد .در ایین
مطایعه برای تییه نداره ابتدا عودر برگهای هر گونه عس
از خش شدن گیاهان در ه یزان ریختیه و سیپس میواد
باریمانده از هر عودر که از فیلتر رد شده به ترتییب در دی
کلرومتان ،متانول و تب میطر ررار داده شد .از این محلول
به ننوان نداره نیایی استفاده شد [ .]۰۵مکیزاده تفتیی
و فرهودی ( ،)۵۰۰۵بررسی اثر دگرتسیبی نداره تبی جو
بر رشد گیاه ه و عایداری غشا سلویی گیاه ه نلیفهیای
هرز یوالف وحشی و چ م بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه،
افزایظ غل یت ندیارهی تبیی جیو سیبب کیاهظ طیول
گیاه ه و وزن خش گیاه ه در چ م و ییوالف وحشیی
شد .افزایظ غل یت ندیارهی تبیی جیو هم نیین سیبب
افزایظ تخریب غشا ،سلویی و غل ت میایون دی تیدهیید
در بافت گیاه ه گیاهان هرز شد .هم نین محلول عاشیی
ندییاره جییو موجییب تحری ی فعاییییت تنییزیمهییای تنتییی
اکهیدان کاتاالز و عراکهییداز در گیاه یههیای هیرز شید

تاثیر تیلوعاتی

نداره اندا هوایی و زیرزمینی اکاییپتوس بر ...

[ .]۵۰عژوهشییی ران بیییا بررسیییی تیییاثیر تیلوعاتیییی
 Thymus kotschyanusبییر جوانییهزنییی و رشیید دو گونییه
 Bromus tomentellusو  Trifolium repensبیان کردند
که با افزایظ غل ت نداره درصد و سیرنت جوانیهزنیی و
مویفههای رشد هر دو گونیه کیاهظ محهوسیی میییابید
[ .]۵۵تحیییات دی ری در داخل و خیارج از کشیور بیرای
بررسی تاثیر تیلوعاتی گونههای گییاهی بیر جوانیهزنیی و
رشد گیاه ههیا انجیا شیده اسیت [ ۰۰و  .]۰۵نبیدی و
نابدی ( )۵۰۰0با مطایعه رفتار جوانیهزنیی بیکور چیاودار
وحشی و د روباهی ،تحت اثرات دگرتسیبی گیاهان نعناع
فلفلی ،کاسنی و مریمگلی بیان کردند ،ندارههیای نعنیاع
فلفلییی و مییریمگلییی دارای اثییرات دگرتسیییبی رییویتییری
در رفتار جوانهزنی و رشد گیاه ه چاودار وحشی بیود ،در
حایی که موثرترین نداره در کاهظ درصد جوانهزنی نلف
هرز د روباهی ،نعناع فلفلی بود .کمترین طیول سیارهچیه
هر دو گونه نلیف هیرز از ندیارههیای  ۲۰و  ۰۰۰درصید
گیاهان کاسنی و مریمگلی حاصل شد [ .]۰در مطایعیهای
اثر تیلوعاتی اکاییپتوس بر جوانهزنیی و رشید گونیههیای
Festuca

sativa,

Onobrychis

villosa,

Vicia

 arundinace, Trifolium rigidom.بررسی شید .نتیایج
حاکی از کاهظ جوانهزنی و رشد گیاه یههیا بیا افیزایظ
غل تهای نداره تیلوعاتی بود [ .]۵۰تحییب دی ری بیه
بررسییی اثییرات تیلوعییاتی اکییاییپتوس و نمییب کشییت
بیییکر بیییر ویژگییییهیییای جوانیییهزنیییی و رشییید اویییییه
 Agropyroum desertorumعرداخت نتیایج نشیان داد در
مجموع افزایظ میزان تیلوعاتی اکاییپتوس و نمیب کشیت
تییاثیر کاهشییی بییر جوانییهزنییی بییکور و رشیید رویشییی
گیاه ههای  Agropyroum desertorumداشتند به وییژه
زمانی که این دو نامل همزمان با هیم یحیاش شیوند [.]۳
سیییییاتیاجیت و سیییییوبراتا ( )۵۰۵۰اثیییییر تیلوعیییییاتی
 Putranjiva roxburghiiرا بر جوانهزنیی بیکر و مراحیل
اوییه رشد گونه  Cicer arietinumبررسی کردنید .نتیایج
نشان داد بیشترین اثر بازدارندگی در غل یت  ۰۰۰درصید
نداره ایلوعاتی حاصل شد [ .]۵8اثر تیلوعاتی اکاییپتوس
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بر جوانهزنی و رشد نلیف هیرز عنجیه مرغیی بیه صیورت
غل تهای متفاوت اسانس با روش محلولعاشیی ،مییادیر
مختلف برگ مخلوط با خاك ،تاثیر غل یتهیای مختلیف
اسانس و نداره بررسی گردید .نتایج تنیا نشیان داد میای
اکاییپتوس تاثیر بازدارندگی رابیل تیوجیی بیر جوانیهزنیی
ریزو هیا دارد بیه گونیهای کیه در ۲۰درصید تیمیار میای
اکاییپتوس جوانهزنی ریزو هیا را بیه طیور کامیل متوریف
میکند [ .]8برخی از عژوهش ران ،اثرات تیلوعیاتی ندیاره
برگ اکاییپتوس بر عارامترهای مورفویوژی و فیزیویوژی
گیاهان ت یپه و دو یپه را بررسی کردند .نتایج به دسیت
تمده نشان داد جوانهزنی دانه رسیتیا ،وزن خشی گییاه،
طول ریشه و ساره در همه غل تهای تییه شده از نداره
اکاییپتوس به طیور معنییدار در در هیر دو گییاه کیاهظ
یافت [ .]۵۰هم نیین اثیر بازدارنیده ندیاره بیرگ گییاه
اکاییپتوس بیر جوانیهزنیی و سیایر صیفات مورفویوژیی و
فیزیویوژی اندازهگیری شده در گییاه دو یپیهای بییظ از
گیاه ت یپه بوده است.
در ایران گونیه گییاهی زییادی وجیود دارد کیه دارای
خاصیت تیلوعاتی بوده و خواص تیلوعاتی تنیا کمتیر میورد
بررسی ررار گرفته است و ضروری است که تحیییات الز
در مورد کلیه گونه ها بخدوص در مورد گونههای وارداتی
مانند اکاییپتوس که بدییل ترکیبات ثانویه ممکن است بیر
روی گونههای دی یر دارای اثیرات منفیی داشیته باشیند،
صورت ب یرد.گیاهان دارویی ،مرتعی و زرانی در مجمونیه
تحیییاتی چاه نیمیه سیهیتان بیا وسیعت بییظ از ۲8۰۰
هکتار با اهداف متفاوت کشت میگردند .اکاییپتوس یکیی
از گونه های مییم بیه جییت ایجیاد فضیای سیبز شییری،
حفاظت خاك و افزایظ عوشظ گییاهی در منطییه میورد
مطایعه به صورت دست کاشت استفاده میشود .بیه دیییل
وجود بادهای ۰۵۰روزه از اکاییپتوس به ننوان بادشکن در
مجمونه چاه نیمه سیهتان اسیتفاده مییشیود .هم نیین
اثرات بازدارنده ایلوعاتی اکاییپتوس بیر جوانیهزنیی و رشید
گیاه هها ربال گزارش شده است [ .]۵۰تحییب حاضر بیه
من یییور بررسیییی اثیییر تیلوعاتیییی اکیییاییپتوس بیییر
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جوانهزنی و رشد سه گونه دارویی Cassia angustifolia,

 Hibiscus sabdariffa, Datura stramoniumانجییا
گردید.

 .2روششناسی
این تزمایظ به من ور شیناخت تیاثیر تیلوعیاتی گونیه
اکاییپتوس بر جوانهزنی بیکر و رشید اویییه گیاه یههیای
 Daturaو
stramonium ،Cassia
angustifolia
 Hibiscus sabdariffaانجا شد .ابتیدا بیکور گونیههیای
مورد مطایعه و اندا های هوایی و زیرزمینی اکیاییپتوس از
منطیییه چییاه نیمییه وارییع در شیرسییتان زابییل برداشییت.
اندا های هوایی و زیرزمینیی اکیاییپتوس عیس از خشی
شدن در دمیای اتیاآ تسییاب گردیدنید ۲ .گیر از عیودر
بدست تمده در  ۰۰۰میلیییتر تب ریخته شده و به میدت
 ۵7سانت روی دست اه شیکر ررار داده سپس در دست اه
سانتریفیوژ بیه میدت  ۰۲دریییه در  ۳۰۰۰دور ریرار داده
شدند و مخلوط حاصل بیا کاغیک صیافی  watmanشیماره
ی صاف شدند [ .]۵۰غل تهای  ۵۲ ،۲۰ ،۵۲ ،۰و ۰۰۰
درصد از محلول سانتیریفیوژ شده تییه گردیده و اثر تنییا
بر رشید و جوانیهزنیی Cassia angustifolia, Hibiscus
 sabdariffa, Datura stramoniumبعنییوان گیاهییان
شاخص دارویی در منطیه مورد تزمایظ ررار گرفت .جیت
ضد نفونی کردن بکرها از محلیول هیپوکلریید سیدیم بیه
مدت  ۲درییه استفاده شد و عس از شهتشو با تب میطیر
بکرها جیت تزمایشات استفاده شدند [ .]۵۵در هیر ظیرف
عتری (بهته به نوع بکر  ۰یا  )۵کاغک صافی ررار گرفیت و
سییپس ظییروف بییه همییراه کاغییکهییای صییافی بییه من ییور
استریلیزاسیون به مدت  ۵سیانت در داخیل دسیت اه تون
در دمای ۰۲۰درجه سانتی راد ررار گرفتنید [ .]۵۰در هیر
ظرف عتری  0سیانت ،تعیداد  ۵۲نیدد از هیر یی بیکور
ضدنفونی شده ررار داده شد .و به هر ظرف  ۲میلیییتر از
غل ت مورد ن یر ندیاره انیدا هیای هیوایی و زیرزمینیی
اکاییپتوس اضافه گردید .این طرح در  ۳تزمایظ جداگانیه
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به صورت طرح کامأل تدیادفی بیا چییار تکیرار در داخیل
ژرمیناتور با دمای ثابت  ۵۲درجه سیانتی راد انجیا شید.
نخهیتین شیمارش جوانیهزنیی در سیومین روز و تخیرین
شمارش  ۰۰روز عس از انمال تیمارها انجا گرفیت .عیس
از روز سو شیمارش بدیورت روزانیه انجیا شید .صیفات
اندازهگیری شده نبارت بودند از :درصد جوانه زنی ،سرنت
جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول سارهچه ،طول گیاه یه و
شاخص بنیهبکر .درصد جوانهزنی[ ،]۵سیرنت جوانیهزنیی
[ ،]۰0شاخص بنیه بیکر [ ]۵و طیول گیاه یه بیر اسیاس
روابط زیر محاسبه شدند.
() ۰

( GP   100درصد جوانهزنی)
G

N

 :GPدرصد جوانهزنی؛  :Gتعداد بکور جوانه زده؛ :N
تعداد کل بکور
()۵

Si
Di

n

( GR  سرنت جوانهزنی)
i 1

 :Siتعداد بکور جوانهزده در هر شمارش :Di ،تعداد روز
تا شمارش  nا  :n ،دفعات شمارش.
( )۳طول گیاه ه× درصد جوانهزنی نیایی = شاخص بنیهبکر

() 7

طول سارهچه  +طول ریشهچه = طول گیاه ه

عیییییس از بررسیییییی نرماییتیییییه بیییییا ازمیییییون
 Kolmogrove- Smirnovو هم نی واریانسها بیا ازمیون
 ،Leveneدادههییای بدسییت تمییده توسییط نییر افییزار
 SPSS Statistics 26.0مورد تجزیه و تحلیل ررار گرفیت.
عس از انجا تجزیه واریانس ی طرفه ،در صورت معنیدار
بودن تفاوت مربوط به تیمارها ،میایهه میان ین ها توسیط
تزمون دانکن صورت گرفت .به من یور رسیم نمودارهیا از
نر افزار  excelاستفاده شد.

تاثیر تیلوعاتی
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 Daturaو
stramonium ،Cassia
angustifolia
 Hibiscus sabdariffaداشته بطوریکه با افیزایظ غل یت
نداره جوانهزنی و رشد اوییه گیاه هها کیاهظ میییابید
(جدول  ۳، ۵ ،۰و .)7

 .3نتایج
نتایج حاصل از تجزییه وارییانس نشیان مییدهید کیه
نداره تیلوعاتی اکاییپتوس تاثیر بازدارنده معنیداری بیر
جوانییییهزنییییی و رشیییید اوییییییه گیاه ییییههییییای

جدول  .۱میانگین خصوصیات مورد مطالعه  ۳گونه دارویی تحت تاثیر عصاره اللوپاتی اکالیپتوس
گونه

غل ت (درصد)

درصد جوانهزنی

سرنت
جوانهزنی(بکر /روز)

طول
ریشهچه()cm

طول
سارهچه()cm

طول
گیاه ه()cm

شاخص بنیه بکر
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منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه تزادی
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جدول  .۳جدول تجزیه واریانس خصوصیات جوانهزنی گیاهچه Hibiscus sabdariffa

تماره

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه تزادی

میان ین مربعات

درصد جوانهزنی

۵7۰۰

7

۰۰۰

**
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7
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۰/۵
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طول سارهچه

۰/8

7

۰/7
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0

7

۵/۵
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شاخص بنیه بکر

8۵۲۰۲/۵

7

۵۰۰7۰
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F

8۰/8
7۰۰

۳۰/8
۰۵/۲

00/۵

**وجود تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح ٪۰

جدول  .۴جدول تجزیه واریانس خصوصیات جوانهزنی گیاهچه Datura stramonium

تماره

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه تزادی

میان ین مربعات

درصد جوانهزنی

۳۰۵۰

7

0۰۲

**۲۵۵/۰
**

سرنت جوانهزنی

۰/۵

7

۰/۳

طول ریشهچه

7/۰

7

۰/۰

**

طول سارهچه

۳/۵

7

۰/8

**

طول گیاه ه

۰۲/۲

7

۳/8

شاخص بنیه بکر

۰۲۰۵۵

7

۳۵۲۲

F

۰0۳/8
8۰/0
۰۵۰

**۲8۰/۰
**

7۵۰

**وجود تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح ٪۰

مقایسه میانگین درصد جوانهزنی سه گونه
میایهه میان ین درصید جوانیهزنیی نشیان داد کیه بیا
افزایظ غل ت نداره اکاییپتوس از درصد جوانیهزنیی هیر
سییه گونییه مییورد مطایعییه کاسییته شیید .بیشییترین درصیید
جوانهزنی در هر سه گونه مربوط به تیمار شاهد و کمترین
درصد جوانهزنی مربیوط بیه غل یت  ۰۰۰درصید ندیاره
اکاییپتوس حاصل شد .هم نین بیشیترین حهاسییت بیه
اثر تیلوعاتی اکاییپتوس را گونه  Datura stramoniumبیه
خود اختداص داد بطوریکه در غل تهای  ۵۲ ،۲۰و ۰۰۰
درصد نداره شاهد جوانهزنی نبودیم (شکل .)۰
مقایسه میانگین سرعت جوانهزنی سه گونه
اثر غل تهای مختلف نداره اکیاییپتوس بیر سیرنت
جوانهزنی معنیدار بود .همان ونه کیه در شیکل  ۵مشیاهد

میییکنییید افییزایظ غل ییت ندییاره اثییر بازدارنییده بییر
سیییرنت جوانیییهزنیییی بیییکور ،Cassia angustifolia
 Datura stramoniumو  Hibiscus sabdariffaداشییته
است .بیشترین و کمترین سرنت جوانیهزنیی در هیر سیه
گونه به ترتیب مربوط به تیمار شاهد و غل ت  ۰۰۰درصد
نداره اکاییپتوس میباشد .هم نین بیشترین میاومت بیه
اثییییرات بازدارنییییده ندییییاره اکییییاییپتوس را گونییییه
 Hibiscus sabdariffaبه خود اختداص داد.
مقایسه میانگین طول ریشههچهه سها هچهه و
گیاهچه سه گونه مورد مطاالعه
نتایج نشان می دهید در هیر سیه گونیه از ن یر طیول
ریشهچه ،سارهچه و گیاه ه تفاوت معنییدار در سیطح ۰
درصد با تیمیار شیاهد وجیود دارد .بطوریکیه بیا افیزایظ
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بنیهبکر بین هر ی از غل تهای انمیال شیده از ندیاره
اکاییپتوس با تیمار شاهد در هر سیه گونیه میورد مطایعیه
اختالف معنیداری وجود دارد و با افزایظ غل یت ندیاره
از شاخص بنیهبیکر کاسیته مییشیود بطوریکیه بیاالترین
شاخص بنیهبکر مربوط به تیمار شاهد و کمترین شیاخص
بنیهبکر به غل ت  ۰۰۰درصد نداره اکاییپتوس اختداص
دارد (شکل .)۰

غل ت نداره اکاییپتوس از طیول ریشیهچیه ،سیارهچیه و
گیاه ه در هر سه گونه کاسته میشیود .بیشیترین طیول
ریشهچه ،سارهچه و گیاه ه در هر سیه گونیه مربیوط بیه
تیمار شاهد و کمترین طول مربوط به غل ت  ۰۰۰درصید
نداره اکاییپتوس بود (شکل  7 ،۳و .)۲
مقایسه میانگین شاخص بنیهبذر سه گونه مهورد
مطالعه
میایهه میان ین ها نشان میدهد کیه از ن یر شیاخص
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 .4بحث و نتیجهگیری
جوانهزنی بکر از میمترین مراحل رویظ گیاهان است.
تزاد شدن ترکیبات تیلوعاتی در محییط میی توانید میانع
جوانهزنی و رشد گیاهان دی ر شود [ .]۰8نتایج حاصیل از
این عژوهظ نشان داد که نداره تویییدی از رهیمتهیای
ساره و برگ اکاییپتوس میتواند جوانهزنیی و رشید بیکور
 Daturaو
stramonium ،Cassia
angustifolia
 Hibiscus sabdariffaرا تحت تاثیر ررار دهید .بطوریکیه
گونه  Datura stramoniumحهاسیت بیشتری نهبت به
دو گونه دی ر میابل اثرات تیلوعاتی اکاییپتوس داشت.
افزایظ غل ت نداره اکیاییپتوس کیاهظ معنییداری بیر
عارامترهای مورد بررسی در سیه گونیه میورد مطایعیه داشیت.
نتایج این عژوهظ با یافتیههیای بهییاری از محیییان [داییر و
یوسیییف ،۵۰۰۲ ،دانشیییمندی و نزییییز ،۵۰۰0 ،رربیییانعلی و
همکییاران، ۵۰۰8 ،محمییدی و همکییاران  ،۵۰۰۵صییفری و
همکییاران  ،۵۰۰۰اسییکریوانت و انتییوان  ]۵۰۰0مطابیییت دارد.
هم نییین صییابری و همکییاران ( )۵۰۰۳در عژوهشییی اثییر
تیلوعاتی  Thymus kotschyanusبر جوانهزنی بیکر و رشید
اوییییه گیاه ییههییای  Bromus inermisو Agropyron
 elongatumنشان داد که با افزایظ غل ت نداره درصد و
سرنت جوانهزنی و مویفههای رشید هیر دو گونیه کیاهظ

محهوسییی مییییابیید [ .]۵۰ن ییا و گودتییا ( )۵۰۰0اثییر
تیلوعاتی  Eucalyptus globulusرا بر جوانهزنیی بیکر و
رشد گیاه ههای دو گونیه  Eragrostis tefو Hordeum
 vulgareبررسییی کردنیید .نتییایج نشییان داد کییه اثییرات
بازدارنده تیلوعاتی با افزایظ غل ت نداره افزایظ یافیت.
بطوریکه که مواد ایلوکمیکال در اجیزای گییاه اکیاییپتوس
تثثیر منفی بر جوانهزنیی بیکر و رشید اویییه گیاه یه هیا
داشتند [ .]۵۵کاهظ جوانهزنیی مییتوانید بیه نلیت اثیر
بازدارنییدگی تیلوکمیکییالهییا بییر روی جیبییریین باشیید.
هم نین تورف در جوانهزنی ممکن است به تغییر فعاییت
تنزیمهایی کیه روی انتییال ترکیبیات ذخییرهای در طیی
جوانهزنی اثر میگکارد ،نهبت داده شود [ .]۰۰تاخیر و ییا
تحرك مواد ذخیرهایی ،فرتیندی که معموال به سیرنت در
طی جوانهزنی بکور اتفیاآ مییافتید ،مییتوانید منجیر بیه
کمبود فراوردههای تنفهیی گیردد و در نیاییت منجیر بیه
کمبیییود مهیییتمر  ATPدر بیییکوری کیییه در معیییر
تیلوکمیکالها ررار گرفتهانید شیود .بیین میی در مییزان
تنفس منجر به ایجاد محدودیتهای انرژی متابویی و در
نیایت کاهظ جوانهزنی و رشد گیاه هها میگردد [.]۰
اویین اندا هایی که از بکر خارج میشوند ریشیهچیه و
سارهچه ههتند عس بیشترین تماس را با مواد تیلوعاتیی
دارند و کاهظ رشد تنیا رابل عییظبینیی اسیت .افیزایظ
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غل ت نداره تیلوعاتی طول ریشهچه ،سارهچه و گیاه ه
را کیاهظ و در نیاییت بازدارنیدگی کامیل تن را سیبب
میشود .این کاهظ میتواند به نلت جلوگیری از تیهییم
سلویی و طویل شدن سلولها و یا کاهظ تحری کنندگی
هورمونهیای اسیید اینیدول اسیتی و جیبیریین ،توسیط
تیلوکمیکالها باشد .این نوامل ضعیف شدن گیاه ههیای
،Datura
stramonium ،Cassia
angustifolia
 Hibiscus sabdariffaرا به همیراه دارد کیه متعاریب تن
ند استیرار این گونهها را موجب خواهد شد .نتیایج ژوو و
همکیییاران ( )۵۰۰0بیییر روی اثیییرات تیلوعیییاتی ندیییاره
اکاییپتوس بر  Microcystis aeruginosaنشیان از اثیرات
بازدارنده نداره اکاییپتوس بر رشید ریشیه ،سیاره و بیرگ
 M. aeruginosaدارد [ .]۳۵عییور اسییمعیل و همکییاران
( )۵۰۵۰با ارزیابی اثرات تیلوعاتی اندا های مختلف نلف
صحرایی بر شاخصهیای رشید و فیزیویوژیی
هرز عی
گند به این نتیجه رسیدند که ،نداره اندا هیای مختلیف
صحرایی به شدت رشد و فرتینیدهای فیزیویوژیی
عی
گند را تحت تثثیر ررار مییدهید و موجیب ایجیاد تینظ
اکهیداتیو میگردد [ .]۵7مواد تیلوعاتی نالوه بر کیاهظ
فعاییت تنزیمیا از طریب کاهظ هورمونهای گیاهی چیون
اکهین و اسیید جبرییی میتواننید بانیث کیاهظ رشید
گیاه ه شود[ .]۳۰بنابراین کاهظ رشید گییاه در حضیور
ترکیبات تیلوعاتی با تورف شیدید میتیوز در سیلولهیای
مریهتمی گیاه ه همراه میشود در نتیجه طول گیاه یه
کاهظ مییابد[ .]۲بنیابراین تیلوکمیکیالهیای موجیود در
نداره اکاییپتوس بر جوانهزنیی و رشید گونیههیای میورد
مطایعه در ایین عیژوهظ اثیرات منفیی دارد .میواد سیمی
موجود در نداره بیرگ و سیاره اکیاییپتوس بانیث توریف
جکب مواد معدنی توسط گیاه ،تورف تیهیم سلویی و کند
شدن روند فتوسنتز و تنفس و فعاییتهیای تنزیمیی میی-
شوند که در نیایت به کاهظ رشد گیاه منجر میشود .این
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مواد هم نین در رونید نمیل تن ییم کننیدههیای رشید
سلویی مثل اکهین و جیبریی اسیید دخاییت مییکننید
[.]۰۲
با توجه به نتایج این تحییب وجیود گونیه اکیاییپتوس
در محیییییطهیییییای رشیییید ،Cassia angustifolia
 Hibiscus sabdariffa ،Datura stramoniumبیه نلیت
داشتن اثرات تیلوعاتی بازدارنده بر جوانهزنی ،رشد اویییه
گیاه هها و احتماآل مراحل عیشرفتهتر رشد و نمو به طیور
موثری خهارت بار است .و چیون مراحیل اویییه رشید ،در
استیرار گیاهان بهیار موثر است ،بنیابراین در رویشی اهی
که گونه اکاییپتوس وجود دارد از گونیههیای فیوآ اییککر
جیت برنامههای کشت و توسیعه منطییه اسیتفاده نشیود.
هم نییین اییین تزمییایظ در محیییط کییامال کنتییرل شییده
تزمایش اهی صورت گرفته است کیه نتیایج تن در محییط
طبیعی به دییل فرتیندهای بازدارنده ن یر رریب شدن تب
و خاك بوسیله تب باران ،وجود کلوئیدهای خاك و اثیرات
سین اکویوژی دی ر ممکن است تغییر کند ،بنابراین ،برای
دستیابی به نتایج دریب تر عیشنیاد میشود که تحییییات
در محیط گلخانه و طبیعت نییز ادامیه یابید .در سیهیتان
بادهییای  ۰۵۰روزه اثییرات مخربییی بییر محیییط زیهییت و
گیاهان دارنید ییکا از اکیاییپتوس بیه ننیوان بادشیکن در
حاشیه مزارع و هم نین فضیای سیبز اسیتفاده مییشیود
بنابراین به دییل ند امکیان از بیین بیردن ایین گونیه در
منطیه مورد مطایعه باید بیه دنبیال راهکارهیای مناسیبی
جیت برطرف کردن این مشکل باشیم.
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